Estimados colegas, é com muita alegria e comprometimento que estamos
organizando o X CIDU em nossa universidade, em colaboração com a equipe de
colegas da PUCRS em parceria com profissionais da área da Educação Superior do Rio
Grande do Sul e da Associação Ibero-americana de Didática Universitária -AIDU.
O congresso almeja a construção de espaço internacional e interdisciplinar de
intercâmbio de ideias e experiências sobre a universidade e a docência de qualidade,
incluindo todas as áreas de conhecimento. O X CIDU pretende se constituir como um
encontro entre professores e estudantes de países europeus e da América Latina para
discutir e debater sobre o comprometimento estudantil e a docência universitária sob o
enfoque da equidade, do pertencimento e permanência nas nossas universidades. Esse
é um tema relevante na contemporaneidade e pode possibilitar, nesse encontro, a
geração de sinergias institucionais e pessoais para avançar na melhoria da Educação
Superior.
Os colegas convidados a participar deste congresso, com seus inúmeros
saberes - conceituais, experienciais, atitudinais - terão a fascinante tarefa de refletir
sobre a temática do congresso e desenvolver em colaboração, possibilidades de ações
interdisciplinares que valorizem práticas pedagógicas e institucionais motivadoras, tanto
para os estudantes, como para os demais envolvidos nesse processo educacional.
O engagement é considerado um conceito complexo, pelas distintas dimensões
que o compõem, envolve o compromisso organizacional, emocional e intelectual de
todos com o processo educacional. Nesse sentido, o evento busca promover a
construção de redes de profissionais dispostos a pensar em possíveis soluções que
contribuam para qualificar a aprendizagem dos estudantes, fator esse fundamental para
a formação profissional.
Estamos organizando o X CIDU com muito carinho na expectativa de encontrar
amigos e colegas identificados com a temática do evento e com a proposta da AIDU,
para avançarmos com reflexões que nos levem a convivência e a partilha, não somente
neste evento, mas que possamos continuar, em rede, na busca pelo ideal da qualidade
da Educação.

A Universidade, além de ser um espaço agradável e com espaços de encontros,
está localizada na região central de Porto Alegre, a capital do sul do Brasil. Uma cidade
encantadora pela diversidade cultural e arquitetônica. Aqui poderão desfrutar de
múltiplas atividades e conhecer nosso jeito de ser e viver a universidade.
Bem-vindos a Porto Alegre!!!

Dra. Bettina Steren dos Santos

